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Notulen van de algemene ledenvergadering van de NOG op 24 april 2021
De ALV van de NOG is dit jaar DIGITAAL gehouden op 24 april 2021 en gestart om 09.30 uur.
Alle details over het kunnen deelnemen zijn ruim voorafgaand aan de vergadering bekend gemaakt en velen konden
probleemloos de vergadering bijwonen.
1. Opening
Sietse van der Wal opent de vergadering om 9.30. Op dat moment zijn inclusief het bestuur 24 personen aanwezig. Hij
geeft aan dat het jammer is dat de traditionele Harderwijk vergadering niet door kan gaan, en dat het goed is dat er toch
gekozen is voor deze digitale vorm van vergaderen. Het aantal deelnemers hebben we beperkt om de organisatie van de
vergadering niet in gevaar te brengen. We zijn blij met de grote opkomst. En we hopen volgend jaar weer bij elkaar in
Harderwijk te kunnen komen. Sietse neemt de agenda door en geeft aan dat punt 8 komt te vervallen.
Aanwezigen:
Anita Hazendonk namens vereniging Giessenland
Andre Koekkoek namens Overijssel en Toggenburger
Bas en Henk Bierhof van de Dageraad
Corrie Hoorweg namens SNV Lexmond
Cees van Diepen & Marit Meijer van Assendelft
Engel Kupers, fokkerijzaken NOG
Eric Roelofsen namens Neerijnen
Frans Stolk van Geitenhouderij, Geitenevent en KSG
Gerard Nieuwenhuize van de Goede Hoop
Ivar ten Tuijnte, secretaris NOG en namens Nubische geiten
John Hazendonk namens DES Hagestein
Jan Hendrik Speelman van Drenthe
Kees van Dongen van Sint Anna
Linda en zus Borst van Noord Holland
Lieuwe Anema van Fryslan
Piet van Haperen als stamboeksecretaris
Piet van Leeuwen namens DES
Roel Geerling, penningmeester NOG
Rutger Jan Kupers namens de kascommissie
Sietse van der Wal, voorzitter NOG
Theo van der Meer namens Boergeit en ZooEasy

Bericht van verhindering ontvangen van:
Antoinette van Zutphen, kascommissie
Albert Zwijnenburg van Lopik
Adriaan van Tol van Nieuw Vennep
Daphne Koene, communicatie NOG
Henriette Hoenderdaal Overijssel
Martijn van Leeuwen, fokgroep Bont

Met uitzondering van Groningen, Norg en de Rijnstreek zijn alle afdelingen in Nederland vertegenwoordigd!
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2. Mededelingen/ingekomen stukken
Er zijn meerdere geitenmensen afgelopen jaren overleden, een speciaal woord van aandacht voor erelid NOG Jan van
Burgsteden en Jan Lanting die met name een hele grote rol gespeeld heeft voor het Toggenburger ras. Maar ook
aandacht voor alle niet genoemde mensen. Een moment stilte wordt in acht genomen.
Van de verenigingen is bekend geworden dat na Avereest de vereniging Maarsen opgeheven is. We kennen nog de
gezellige keuringen in Vreeland op de boerederij van Simon van der Paauw, het waren als het ware dorpsfeesten aldaar.
We hopen dat fokkers die nog geiten hebben aansluiting gevonden hebben bij andere verenigingen.
3. Notulen ALV 2019
De notulen van de laatstgehouden ALV worden getoond en doorgenomen. Er zijn geen opmerkingen, dus het verslag
wordt goedgekeurd door de vergadering. Ivar wordt bedankt voor het maken en getrouw weergeven van de op de
vergadering besproken zaken.
4. Jaarverslag over 2019 en 2020
Gelijk aan 2019 hebben we voor 2020 ook weer een compleet jaarverslag gemaakt. De input van de fokcommissies is
opgenomen. Alle melklijsten zijn verwerkt Een verslag van de unieke videokeuring van Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden opgenomen. Het digitale jaarverslag wordt getoond en ook nu is dit jaarverslag weer gedrukt en wordt
verzonden naar 575 fokkers van de NOG.
5. Financiën
Verslag kascommissie wordt gedaan door Rutger Jan Kupers, Antoinette van Zutphen is helaas verhinderd maar heeft wel
haar goedkeuring verleend aan de cijfers. Volgend jaar zullen Rutger Jan en Henk Bierhof de controle verrichten.
Financieel jaarverslag over 2019 en 2020 wordt gedaan door Roel. De positieve baten worden onder andere verzoorzaakt
door opnamen van Geiten KI en door activiteiten voor buitenlandse, met name Poolse fokkers, waar de NOG de
geitenadministratie voor doet. Tevens hebben de verhoging van lidmaatschap van € 5 naar € 10 en bijdrage per geit van €
2,5 naar € 3,5 een positief effect.
Het positieve resultaat van 2020 bedraagt € 13.742. Dit bedrag wordt in een fonds gestopt met als doel het contact met
de fokkers te behouden en als het kan keuringen te organiseren.
De begroting 2021 kwam iets later in de vergadering ter sprake, en kon op goedkeuring door de vergadering rekenen.
Roel krijgt decharge voor zijn activiteiten.
6. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn Engel Kupers (2019) en Roel Geerling (2020).
Er zijn geen tegenkandidaten gekomen, iedereen is blij met het aanblijven van Engel en Roel. Beiden geven aan graag de
komende tijd actief te blijven voor de NOG. Roel bedankt voor het vertrouwen van de vergadering. Engel geeft aan met
name de goede samenwerking en het vertrouwen in het huidige bestuur te waarderen en daarom ook graag zijn taak
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voort te zetten.
7. Foktechnische zaken en verslag fokcommissies en eventueel vaststelling besluiten
Engel ziet het een en ander wijzigen in de wereld van geitenhouders. De overheid komt met steeds meer regels en maakt
het er niet makkelijker op, we zien dan ook al een aantal jaren het aantal fokkers en geiten afnemen. Daarnaast is er een
belangrijke verschuiving te merken, vroeger in 1995 maakte Jan van Burgsteden het foktechnische rapport en werden de
regels door de NOG opgelegd, nu hebben we Europese erkennings regels die we hanteren en zijn de fokkers met hun
fokcommissies de baas over hun ras. En dit proces gaat steeds beter, de fokcommissies pakken de zaken steeds beter op.
Het recente overleg met de fokcommissies is als zeer positief ervaren.
Verder is het natuurlijk een lastige tijd, de komende maanden zullen er nog geen keuringen georganiseerd kunnen
worden, dat betekent dat we achterstand oplopen met het opnemen van geiten.
Gelukkig heeft de NOG besloten om de kosten voor huiskeuringen - die georganiseerd worden door de fokcommissies
voor fokkers die maximaal tien dieren laten opnemen - te dragen. Dit komt dan uit het fonds dat al eerder genoemd is.
Waarbij voor de inspecteurs de regels conform het vorig jaar door Theo van der Meer opgestelde protocol gehanteerd
moeten worden om de gezondheid van iedereen in acht te nemen.
André Koekkoek heeft een vraag voor een Duitse fokker met 35 dieren. Engel geeft aan hier een oplossing voor te vinden.
Hij kent drie gevallen, voor Natalia Prochazka in Hessen wordt een artikel 12 aanvraag gedaan waardoor we voor haar de
Nubische geiten kunnen registreren in Nederland. Dan is er nog een Toggenburger fokker net over de grens waar we wel
de boekhouding voor kunnen doen en een Bonte fokker, ook hier kunnen we bijhouden maar geen rechten aan de
fokkers geven. Dat kan alleen in Hessen voor de eerstgenoemde fokker.
Vervolgens komen de fokcommissies aan bod met hun presentaties en bekrachtigingen.
Fokcommissie Witte geiten, door Sietse van der Wal
De bestuurssamenstelling is als volgt:
Voorzitter
- Sietse van der Wal
Secretaris
- Bas Bierhof
Penningmeester
- Henk Bierhof
Commissielid
- Wim van Rheen
Commissielid
- Marit Meijer
Rasspecialist Witte geiten - Herman Hoekstra
Freelance schrijver GH - Jeroen de Vries
Webmaster
- Bas Bierhof
Afgelopen jaar is een stemming gehouden waarop 32 fokkers hun stem uitgebracht hebben. Zowel het voorstel JVR x JVR
= JVR is met ruime meerderheid aangenomen, waarbij de inschrijving vande levende dieren met terugwerkende kracht
wordt aangepast, als het voorstel om bokken zonder bekende afstamming in te kunnen zetten. Het raspercentage werkt
in ZooEasy en het voorstel is met terugwerkende kracht op 01-01-2020 ingegaan.

Het bankrekening nummer van de NOG is NL78 RABO 0369 1508 72 ten name van N.O.G.

NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR DE GEITENFOKKERIJ
Voorzitter
Sietze van der Wal
Lang’Ein 5
8404BN Langezwaag
06-51274393

Secretaris
Ivar ten Tuijnte
Onderlangs 18
7047CR Braamt
0314-650930

sietse.vander.wal@outlook.com itent@kpnmail.nl

Penningmeester
Fokkerijzaken
Roel Geerling
Engel Kupers
Rondveld 19
Dwarsdiep 7
4845EP Sint Anthonis 9663TS Nieuwe Pekela
0485-324345
0597-672766
geerl568@planet.nl

engelkupers@gmail.com

Communicatie
Daphne Koene
Ophemertsestraat 6
4014RA Wadenoijen
06-12566215
webmaster@geiten.org

Fokcommissie Wit wil weer opnamedagen organiseren op zaterdag 3 juli 2021, 31 juli 2021 en 28 augustus 2021. En dit
jaar ook weer in combinatie met Bonte geiten en bokken. Aanmeldingen lopen via Wim van Rheen en zijn tot 19 juni
mogelijk.
Het fokreglement is aangepast, R1 en R2 toegevoegd, de aangenomen voorstellen 2020 en de spelregels registratie Wit
zijn toegevoegd, een toelichting op de registratie van lammeren bij enkele kruisingen is toegevoegd, de deklijst is
verwijderd en de regels rond opname door een rasgebonden inspecteur met een andere inspecteur zijn aangepast.
De bekrachtiging van het Fokreglement 2021 vindt plaats tijdens de ALV van de NOG en het Fokreglement 2021 wordt op
www.wittegeiten.org en www.geiten.org geplaatst.
Het Fokboek Wit is statistiek wit geworden, met de verandering dat het niet meer gedrukt wordt , maar als PDF-bestand
beschikbaar komt/is. Stamboekopnames in tabellen en grafieken (met dank aan Theo van der Meer) en het raspercentage
Wit is toegevoegd.
Samengevat de bekrachtigingen van fokgroep wit:
1. JVR x JVR = JVR
2. Bokken zonder bekende afstamming inzetten
3. Wijzigen nieuw Fokregelement
4. Bestuurswisseling
Marit Meijer (partner Cees van Diepen) volgt Jan de With op die na 18 jaar trouwe dienst de fokcomissie verlaat. Jan en
zuster Teunie worden hartelijk bedankt voor al hun diensten, Marit wordt van harte welkom geheten.
Kortom, aldus de voorzitter van de fokgroep wit, “wit geeft niet op”
Fokcommissie Toggenburger
Andrée Koekkoek geeft aan dat de activiteiten van de fokgroep volledig opgenomen zijn in het jaarverslag van de
fokgroep, gecommuniceerd zijn via de website met de leden en ook opgenomen zijn in het jaarverslag van de NOG.
Afgelopen jaar zijn geen activiteiten met fokkers gehouden maar is wel aandacht besteed aan zaken als inteelt en de
Europese erkenning, en is de regel JVR X JVR = JVR ingevoerd. De fokcommissie heeft hulp van Theo van der Meer gehad
met het maken van overzichten en schema voor het fokreglement. Vanwege het niet kunnen opnemen in 2020 heeft de
fokgroep aan de fokkers dispensatie verleend voor de jonge bokjes, daarmee kon de fokkerij voort.
Helaas is het bestand aan Toggenburger geiten 10% teruggelopen.
Mooi dat veel fokkers meegedaan hebben met het onderzoek naar de scrapiegenotypering. En het bestuur van de
fokgroep is dankbaar dat Corrie Hoorweg zoveel voor het ras betekent met haar activiteiten.
Het bestuur van de Landelijke Fokgroep Toggenburger Geiten bestaat uit de volgende bestuursleden:
Voorzitter:
Secretaris:
Lid:
Lid:

Doede de Jong
André Koekkoek
John Hazendonk
Harmjan Popken

Webbeheer Fokgroep Toggenburger Geiten

Corrie Hoorweg.
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Besluiten om te bekrachtigen:
1.Besluit is genomen om minimale hoogtemaat jonge bokjes af te schaffen. Dit besluit is genomen tijdens de studiedag
van 25 mei 2019. Dit zou bekrachtigd moeten zijn tijdens de ALV op 18 april 2020, zodat het met terugwerkende kracht
per 01-01-2020 in werking kan treden. Vorig jaar is de ALV niet doorgegaan, vandaar bekrachtiging nu.
2. In 2020 hebben we een enquête gehouden onder de leden op het fokken met JVR x JVR toe te staan. Dus geen
verplichte stamboek opname voordat je met een volbloed bok kunt fokken.
Ook dit is te bekrachtigen.
Voor 2021 ligt de focus voorlopig op het laten plaatsvinden van stamboekopnamen. Hiervoor hebben we begin april de
belangstelling gepeild onder de leden. 27 leden hebben te kennen gegeven dat zij graag dieren opgenomen willen
hebben. Het gaat dan om in totaal 109 geiten, 28 jongen bokken en 17 oude bokken. Met het fokreglement van 2021 dat
is ingediend bij Engel Kupers hopen we de EU-erkenning van ons stamboek te krijgen in 2021.
Fokcommissie Bonte geiten
Martijn van Leeuwen kon niet deelnemen maar heeft via zijn vader laten weten dat de volgende zaken binnen de
fokgroep besloten zijn en bekrachtigd moeten worden.
Gekozen werd voor JVR X JVR = JVR en dit is met terugwerkende kracht tot 1-1-2020 de regel. Dit heeft m.n. met de
Europese regelgeving te maken.
Twee nieuwe bestuursleden zijn gekozen, te weten Henk Dominé en Bert Schottert. Aftredend voor 2020 was Jan
Poppelaars, die zich jarenlang heeft ingezet voor Bont. En voor 2021 verlaat Cees Brouwer ons gezelschap. Wie de
nieuwe secretaris gaat worden moet nog uitgemaakt worden, mogelijk gaat Henk Dominé dit proberen. Met een beetje
hulp komen we weer een heel eind. Ook blij dat Henk Bierhof als ras specialist ons nu ondersteunt, een goede hulp.
We hopen in 2021 toch weer een fokkersdag te kunnen organiseren, waarbij het fokdoel/ verbeterpunten opnieuw
besproken kunnen worden, en waaruit we de vervolgdoelen kunnen gaan opstellen.
Te bekrachtigen dus de nieuwe bestuursleden en de regel JVR X JVR = JVR
Fokgroep Nubisch door Ivar ten Tuijnte
Het bestuur van de fokgroep bestaat uit:
Voorzitter Ivar ten Tuijnte
Secretaris Karin de Haas
Bestuurslid Erik Roelofsen
Bestuurslid Peter Suijdendorp
Bestuurslid Lisa van Heijningen
Bestuurslid Shirley Roosen-Wever
Website onderhoud en beheer Erik de Haas

sinds 5-2-2010
sinds 1-1-2006
sinds 6-4-2019
sinds 6-4-2019
sindS 6-4-2019
sinds 6-4-2019
sinds 1-1-2006

In 2019 nog een vergadering met de fokkers kunnen organiseren in Heeten, in 2020 is het er niet van gekomen. Toen is de
geplande vergadering vanwege corona afgezegd en is de voor die vergadering gemaakte presentatie met de fokkers
gedeeld. Om inspecteurs niet te belasten en omdat er geen foktechnische reden was om dieren te laten opnemen, is
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besloten om dat jaar verder geen acties te ontplooien. Dit voorjaar wel weer de behoefte om het contact te intensiveren
en besloten een Google meet vergadering te houden.
Met de fokkers is geconstateerd dat er behoefte is aan inspectiemomenten in juni/juli/augustus 2021. Het bestuur is blij
dat de NOG de kosten voor fokkers met minder dan 10 geiten op zich neemt!
Mogelijk kunnen we iets met een videokeuring, een traject loopt samen met de Boergeit fokcommissie. Ivar doet ook hier
een oproep om de Contactgegevens in ZooEasy up to date te houden en geeft aan dat het mogelijk is om voor fokkers
hun LNV-relatienummer voor NOG-intern gebruik te laten opnemen in ZooEasy.
Tevens in de vergadering de hoop uitgesproken dat er een Geitenevent in 2021 komt en gepolst of er interesse bestaat
aan een Nubisch App-groep. En tevens een oproep gedaan of fokkers foto’s van hun eigen dieren in ZooEasy willen
plaatsen.
Geen bekrachtigingen voor de Nubische fokgroep dit jaar.
Fokcommissie Boergeit door Theo van der Meer
Het bestuur bestaat uit:
Theo van der Meer
voorzitter
Alex van Veen
lid
Paul van de Bunt
lid
Erik Roelofsen
lid
Herman Hoekstra
lid
Keuringen in 2020 zijn niet doorgegaan door pandemie Covid-19. Enige landelijke keuring was video-bokkenkeuring, de
winnaars van de boergeiten worden getoond. Het aantal opnames in 2020 is, ondanks de beperkingen door de Covid-19
pandemie, toch heel acceptabel te noemen. Dit dankzij de rondgang langs individuele stallen waarvoor veel fokkers zich
inschreven en wat in slechts twee dagen gerealiseerd werd. De inspecteurs van boergeiten, Herman Hoekstra, Henk
Bierhof en Theo van der Meer worden met mentor Piet van Haperen door wekelijks onderlinge contacten via Whattsapp
groep en af en toe Teams-vergadering gestimuleerd om op één lijn te blijven.
Activiteiten in 2021
Videokeuring fokcommissie boergeit, mogelijk i.s.m. fokcommissie Nubische geiten in juni/juli/augustus (afhankelijk van
overige activiteiten)
Mogelijk gaat de Bokkenkeuring in Lexmond door, dan is de fokgroep daar blij mee. Landelijke keuring NOG of
Geitenevent? Opnamedagen aan huis bij de fokkers in juli/augustus/september, opgave is gestart.
Te bekrachtigen voor de Boergeit
Bestuurssamenstelling:
Herverkiezing Paul van de Bunt 2020 en herverkiezing Theo van der Meer 2021
Besluiten 2020:
Instelling Predicaten Boergeit: Keurstamboek, Topgeit, Keurbok en Elitebok
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Besluiten 2021:
Aanpassing rasomschrijving en True Type Boergeit
Na te streven hoogtemaat: Bij de vrouwelijke boergeit streven we naar een kruishoogte van 74 cm op volwassen leeftijd
in combinatie met de juiste verhoudingen. Bij de boergeit bok streven we naar een kruishoogte van 82 cm op volwassen
leeftijd in combinatie met de juiste verhoudingen
Opgenomen in de tekst van de ras omschrijving:
De genetische aanleg voor luxe vlees is bij boergeiten te herkennen aan:
•
Ruime lichaamsmaten
•
Breed voorhoofd, brede bek, maar geen grofheid
•
Hoge staartinplant
•
Herkenbaar gevormde spierbundels
•
Korte, glanzende en fijne beharing
•
Dunne en soepele huid
•
Waarbij de laatste twee punten bij geiten gepaard gaan met vrouwelijkheid (i.t.t. grofheid)
Dit levert een lichte Truetype aanpassing op voor de Boer geit en bok 2021 (tekeningen nog te verbeteren door
oorspronkelijke tekenaar) Bok zeer licht aangepast: vastere bovenbouw, íets hoger op de benen en een mooier
neusprofiel, geit iets aangepast: vastere bovenbouw, iets vrouwelijker hals, íets hoger op de benen en een mooier
neusprofiel.
NOG-voorzitter Sietse van der Wal geeft aan dat alle voorstellen van de fokcommissies bij deze bekrachtigd zijn.
Engel Kupers gaat nu verder met het indienen van de documenten om de Europese erkenning voor de rassen Wit, Bont
en Toggenburger te regelen.
Wat ook nog aan de orde komt: er is geconstateerd dat er fokkers zijn die bij hun jongvee in de naamstelling kenmerken
van andere fokkers bewust of onbewust opnemen. Het bestuur ziet dit ziet als een onwenselijke situatie en doet hierbij
een oproep om dit niet te doen.
8. Stemming over de aanpassingen aan het huishoudelijk reglement 2021
Niet iedere vereniging heeft met haar achterban hierover kunnen vergaderen en er zijn wat opmerkingen over artikelen 8
en 18 waarop het bestuur besloten heeft om dit door te schuiven naar de volgende ALV.
9. Platform KSG verslag door Frans Stolk
Frans Stolk doet verslag van de activiteiten van het platform. Het platform bestaat al jaren en in het bestuur zitten
fanatieke bestuurders die tegen de machtige professionals en tegen het beleid van het ministerie ten strijde trekken, alles
in het belang van de hobbyfokkers die met steeds meer regels geconfronteerd worden en ook met steeds meer kosten.
Frans heeft zijn rol als penningmeester neergelegd, nieuwe penningmeester is naamgenoot van Theo, en ook nieuw Louis
Oostrum, bekend van de Dag van het Schaap. De website van het platform wordt geüpdatet, dus goed om daar
regelmatig te kijken. Ivar, die nog in dat bestuur zit namens de NOG geeft een aantal voorbeelden van zaken die dit
voorjaar spelen, zie hiervoor de presentatie van de vergadering.
Sietse bedankt Frans voor zijn diensten in het platform en dus ook voor ons geitenhouders.
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10. Stichting Vakblad Geitenhouderij
Frans Stolk had al afscheid willen nemen als voorzitter van de stichting, echter daarvoor is een fysieke vergadering nodig
en die is er nog niet geweest. Doel is dat Sietse en Daphne in het bestuur gaan en dan met LTO Geitenhouderij en
Agrimedia het vakblad weten voort te zetten. Op dit moment zijn er 1050 betalende abonnees en zij waarderen het
vakblad voor de inhoud.
11. Geitenevent
Het geitenevent is een samenwerking van meerdere partijen, het omvat een Expo van Agrimedia, een symposium van
LTO en een geitenkeuring die opgepakt wordt door de Stichting Landelijke Geitenkeuring. Frans Stolk geeft aan dat de
besprekingen over het wel of niet doorgaan op donderdag 29 april plaatsvinden, natuurlijk afhankelijk van de
ontwikkelingen met de overheid, maar als het maar even gaat dan komt er 11 september een event. De geplande locatie
is wederom Zwolle, mocht dit niet gaan dan wordt een andere centrale locatie gezocht.
Mocht het event niet plaats kunnen vinden, dan zal de NOG op eigen kracht bezien of er een keuring georganiseerd kan
worden. De voorkeur gaat natuurlijk uit naar het Event, maar mocht dit geen draagkracht hebben dan kijkt de NOG naar
de mogelijkheden.
Frans krijgt een hartelijk applaus voor de rol die hij de afgelopen jaren voor de geitenhouderij vervuld heeft.
12. ZooEasy status en ontwikkelingen
Beheerder van het programma Theo van der Meer geeft een toelichting op de ontwikkelingen van de afgelopen twee
jaar. Er waren twee redenen waarom we van GReIS naar ZooEasy zijn gegaan. De uitbreiding van functionaliteiten die
met GReIS niet mogelijk waren en waar vragen vanuit de fokcommissies en NOG waren. En het ontbreken van gegevens
voor de fokkers, behalve door de papieren die ze toegestuurd kregen en door de informatie die via de fokcommissie
besturen verzameld en verspreid werd (zoals fokboeken / presentaties)
Stand van zaken
Nu inmiddels 2 jaar “in de lucht”, het was erg wennen voor de stamboeksecretarissen want het programma is geen
maatwerk, wat GReIS wel was, dus het betekent vaak meer werk voor hen. Voor ons als fokkers is het een echte stap
vooruit; we hebben nu inzicht in net zoveel (afstammings-)gegevens en ook aanvullende gegevens als inteelt etc.. als we
maar willen. Er zijn momenteel zo’n 175 fokkersaccounts uitgegeven.
Er waren problemen met de berekening van de inteeltcoëfficiënt (of het inteeltpercentage), voor een deel zat dit in de
programmatuur van ZooEasy en voor een deel zat dit in fouten in onze gegevens. Deze problemen zijn inmiddels opgelost
en de berekening vindt op de juiste wijze plaats. Dan waren er problemen met de berekening van het raspercentage. De
oorzaak: in de database zaten veel problemen, zogenaamde “loops” (geiten die zichzelf als voorouder hadden), dieren
met een vader en/of moeder die jonger was dan het dier zelf. De meeste fouten zaten in de achteraf aan de hand van
geschreven jongveekaarten ingebrachte dieren van vóór ±1980, hiervan is de onjuiste afstamming verwijderd. De
bovenstaande problemen zijn opgelost en de berekening van het raspercentage gaat inmiddels goed. En een regel die
toegepast wordt, conform EU-richtlijn: zodra een raspercentage ≥ 87,5% van een ras is dan wordt de geit op 100% gezet.
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Mogelijkheden in de registratie voor fokcommissies zijn gerealiseerd, voor Toggenburger was er de wens om
modelgeiten en modelbokken te registreren, dit werd mogelijk gemaakt via uitbreiding in de predicaten en alle
modeldieren kregen het predicaat in de database. En voor Boergeit: in 2020 werden predicaten ingevoerd, aansluitend bij
de predicaatnamen voor melkgeiten maar met bespieringskenmerken i.p.v. melkgift.
Aansluitend aan EU-richtlijnen is een zoötechnisch certificaat gemaakt dat bij export meegegeven wordt
De database komt steeds beter op orde, dit zal continu doorgaan. Er is aansluiting gemaakt met EU-richtlijnen
hulpstamboek (R1 en R2), oude levensnummers worden vastgelegd na omnummering en niet overschreven. En de
registratie van het genotype m.b.t. scrapie-(on)gevoeligheid is inmiddels mogelijk gemaakt.
Qua foktechnische mogelijkheden: Voor elk ras is inmiddels een jaarlijkse populatie-analyse in voorbereiding, wat voor de
aanvraag van de EU-erkenning door Engel waardevol is. Uit de database kan voor elke fokcommissie met relatief weinig
moeite jaarlijks een rapportage gedraaid worden die de NOG-beheerders opgesteld hebben om fokresultaten trendmatig
te evalueren. We zullen blijven streven naar uniformiteit van rapportages.
Populatieanalyse per ras. Via invoeren van het inmiddels (m.b.v. het ZooEasy-team) ontwikkelde databestand in een
bestaande Duitse analysesite, die een rapport maakt met belangrijke gegevens voor de EU-erkenning (aanvraag die Engel
verzorgt wordt ruimer ondersteund met gegevens). Dit was al beschikbaar voor de hele NOG-populatie maar dit is weinig
zinvol; per ras is het nu voor het eerst gelukt, er worden dan automatisch 3 rapporten gnereerd. Door het moeten
meenemen van voorouders van ingekruiste andere rassen is dit veel werk maar het kan. Met de fokcommissies wordt
overlegd of ze dit ieder jaar aangeleverd willen krijgen.
De drie rapporten omvatten:
1. Het populatie-structuur rapport
2. Het populatie-monitoringsrapport
3. Het afstammingsanalyse-rapport
Evaluatie fokresultaten.
Dit rapport wordt 1x per jaar gedraaid en beschikbaar gesteld aan besturen van fokcommissies, waarbij we een cursus
aanbieden hoe de gegevens getoond kunnen worden. Aanvullende wensen kunnen bekeken worden. Denk hier
bijvoorbeeld aan de trend in score speenplaatsing of zo. Bij Wit zou je kunnen denken aan ontwikkeling in vooruier
aanhechting vanaf het moment dat hieraan extra aandacht besteed is door het bestuur van de fokcommissie.
Stimuleren gebruik
Fokcommissies kunnen gebruik van ZooEasy stimuleren bij hun fokkers, onder andere door meer foto’s toe te voegen; er
staan nu veel te weinig foto’s in van geiten. Fokkers kunnen alleen dieren die op hun naam staan van een foto voorzien.
Oude foto’s van dieren die inmiddels overleden zijn kunnen opgestuurd worden aan beheer.NOG.zooeasy@gmail.com, de
beheerders verwerken dan de foto’s
Melkcontrole
Ervaringen tot op heden met het inlezen van de gegevens van Fokwaarde-plus gaven wat problemen - nummers
onbekend, ras verkeerd – dus er zijn redenen om dit anders te gaan doen. Fokkers die meedoen aan de melkcontrole
sturen hun afgesloten melklijst aan de stamboeksecretarissen, en zij vullen de gegevens dan in bij de geit.
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Stallijsten worden ieder jaar gemaakt voor de verenigingen. Theo doet een oproep aan de fokcommissies en de
verenigingen: wees alert op fokkers die niet meer lid zijn of dieren die niet meer actueel zijn, streven naar perfecte data in
ZooEasy, dit geldt ook voor de naam-adres-woonplaats (NAW) gegevens. Geef onregelmatigheden svp door aan de
beheerders zodat we goede gegevens kunnen produceren. En let op: iedereen komt maar 1 x voor in ZooEasy als lid met
de geiten, een lidmaatschap bij 2e vereniging moet door die vereniging zelf bijgehouden worden.
Sietse bedankt Theo voor de afgelopen tijd; hij heeft veel werk verricht om de problemen die er nog waren op te lossen
en optimaal gebruik gemaakt van (?) de mogelijkheden voor de fokkerij. Ook de scrapie resistentie is mooi opgevoerd in
het programma, zodat we daarvan gebruik kunnen maken voor de fokkerij.

13. Belangrijke data in 2021
We hopen op 11 september een Geitenevent mee te kunnen maken, we hopen op 9 oktober lijfelijk met de
fokcommissies te kunnen vergaderen en op 23 april 2022 dan weer in Harderwijk een ALV te houden.
14. Rondvraag
Corrie Hoorweg vraagt nog naar het beleid met betrekking tot het gebruik van stalnamen door andere fokkers, is er een
rol voor de stamboeksecretarissen daarbij . Engel geeft aan dat hij dit niet gaat doen, we geven het nu de aandacht en
zullen fokkers erop aan spreken wanneer we het weer tegenkomen.
Corrie Hoorweg vraagt of er door de NOG opname op centrale verzamelplaatsen mogelijk gemaakt worden. Sietse geeft
aan niet af te wijken van de reeds eerder aangegeven huiskeuringen.
Verder waren er in de chat of via hand opsteken of speaker aanzetten geen vragen.
15. Sluiting
Sietse sluit om 11.55 de vergadering nadat hij nog de volgende punten kenbaar gemaakt heeft:
-huiskeuringen, we hopen dat daar goed gebruik gemaakt wordt van de door Theo opgestelde protocollen en dat we veel
dieren mogen opnemen
-Lieuwe Anema heeft de vergadering via zijn pc gevolgd en heeft wel alles vernomen
-online videokeuringen, mooi dat dit initiatief ook dit jaar opgepakt gaat worden
-aan de verenigingen, het fonds wordt beheerd door Roel en Engel, hebben jullie ideeën laat het hen dan weten
-verheugd dat het Geitenevent door lijkt te gaan, zou het niet gaan lukken en is er wel een mogelijkheid dan gaat de NOG
het zelf organiseren
-eind mei is er bestuursvergadering; dan kijkt het bestuur naar de situatie rond corona en een mogelijke keuring
-Frans Stolk, bedankt voor alles wat je voor de geitenhouderij betekend hebt en nog steeds betekent, we hopen dat je ons
blijft ondersteunen ook als je de functies neergelegd hebt.
-aan allen, iedereen bedankt, fijn dat het zo gelukt is met de vergadering.
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